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Bijzonder orkest in het Koperen Paard | Ludieke parkeerbonnen actie

Kerstman ( gitaar ) , sneeuwman ( saxofoon )  en 

schoudervulling man ( drums ) brachten een vijf uur durend 

muziek-spectakel ten gehore in Café het Koperen Paard.

Optreden van 
mechanisch 
orkest in het 
Koperen 
Paard
Café het Koperen Paard had zaterdag
avond een primeur. Het eerste 
mechanische orkest ter wereld bracht 
een wervelend optreden van up-tempo 
Polka klassiekers en covers van zanger 
Rico ten gehore.

Café het Koperen Paard had zaterdagavond een 
primeur. Het grootste mechanische orkest ter 
wereld bracht een wervelend optreden van 
up-tempo Polka en covers van zanger Rico.

'Wat een feest, wat een feest!' Riep volkszanger 
Rico uit terwijl hij, duidelijk onder invloed van 
Voxelsteyner abdij-bier, wild schuimbekkend 
tussen de leden van het Robot Orkest stond te 
dansen. De reacties waren alom enthousiast en 
heel Pixelburg was uitgelopen om de drie 
mechanische muzikanten te zien spelen.

Uitbater Ed Paardenkoper had het orkest reeds 
eerder zien optreden op één van zijn reizen door 
Polen en zag direct de mogelijkheid de 
blikkerige heerschappen naar zijn café te halen. 
'In Polen zijn ze al razend populair, hun polka 
hits staan soms maandenlang op nummer 1 
aldaar!' Kerstman, sneeuwman en schoudervull-
ing man speelde dan ook onvermoeid uren 
achter elkaar opzwepende beats en zelfs een 
polka versie van Rico's hit: 'Bitvoort is lelijk, net 
als jij'.  >>

>>  De avond verliep zonder noemenswaardige 
incidenten alhoewel; halverwege de sessie viel 
het hoofd van Schoudervulling man van zijn 
romp en rolde het podium af. In de consternatie 
was men tien minuten bezig het hoofd terug te 
zetten. Ondertussen speelde de drummer 
overigens onvermoeibaar verder, hoofd of geen 
hoofd.

Het orkest geeft nog 2 optredens, één in café de 
Koploper en een afsluiter in Eetcafé Halfgaar. 
Daarna reist het gezelschap weer naar Polen om 
hun nieuwste LP te promoten in een 3 maanden 
durende tour. 
Komen ze nog terug? Als het aan Ed ligt wel; 
'Ik heb ze alweer geboekt voor volgend jaar 
december!'

Ludieke 
actie zorgt 
voor 
oponthoud
Het was gisteren weer goed raak op de 
grote steenweg tussen Pixelburg 
Centrum en Bitvoort: één lange file.
Reden van dit oponthoud was wederom 
de jaarlijkse ludieke actie van Ad Jacobs 
en zijn vrouw Ria Laurijssen. 

Voor de 18e keer vroegen ze aan iedere 
gemotoriseerde voorbijganger 'tol' in de vorm 
van vervallen parkeerbonnetjes. 

Aangezien de enige betalende parkeerplaats in 
Texelen te vinden is aan den Vacuümsucker 
Machinfabrik van Pjotr Vladimir Denbatseki  
werden vele bestuurders gedwongen om terug te 
keren. 

Vooral Peer 'Peerjan' Okelebeerszoon was hier 
niet over te spreken. Hij had namelijk al zijn 
parkeerbonnetjes gebruikt als model 
papierprop. 

Na 2 uur aanschuiven moest hij dan 
onverrichter zake weerkeren zonder frieten van 
de Geglazuurde Dakpan waar de actie ook niet 
bepaald enthousiast ontvangen werd. 
Normaliter bestaat Archibald Sjeks’ dagomzet 
uit minimaal 24 Berenklauwen.

Nu bleef de meter steken bij 8 exemplaren.  

Spoken op de heide, 
waarheid of fictie?
In onze vorige uitgave hadden we al een 
berichtje over de spoken die de 
Pixelsteynse Heide weer onveilig maken. 
Daarom hebben we een paar vragen 
gesteld aan de voorzitter van de 
vereniging 'Scepticus - beter een gat in 
uw spook' Piet Arfeuille.

PC: Wat vindt u van de waarnemingen van de 
spoken die onlangs her en der opduiken? Er zijn 
zelfs al waarnemingen gebeurd in het centrum 
van Pixelburg!

Arfeuille: Gezwans en prietpraat voor de vaak! 
Die spoken bestaan helemaal niet, dat zijn pure 
verzinsels. Die waarnemingen gebeuren 
trouwens toevallig altijd wanneer café Het 
Koperen Paard sluit. Ik kan me goed voorstellen 
dat al dat dronken volk dat naar huis rijdt rare 
dingen ziet.

PC: Maar waarom gaat u zelf eens 's nachts niet 
kijken naar dat fenomeen?

A: U denkt zeker dat ik niets beters te doen heb? 
Als ik elke keer dat er zo iets gezegd wordt uit 
mijn bed moet, zal ik dat bed niet vaak meer 
zien!

PC: Is het niet aan de vereniging Scepticus om 
de Pixelburgers te beschermen tegen dit soort 
paranormale verschijnselen?

A: Kijk he, als ze zouden bestaan zouden we dat 
zeker doen, maar zolang ik geen spook overdag 
aan mijn deur hoor kloppen laat ik mij niets 
wijsmaken. Al die subsidies die wij krijgen 
kunnen aan veel nuttigere projecten besteed 
worden.

PC: Zoals?

A: Wel, onlangs vertelde men mij dat de aarde 
rond was. Welnu, dan moet er maar eens een 
vliegtuig opstijgen vanop de heide en altijd 
rechtdoor blijven vliegen. Dan zou die 
automatisch langs de andere kant terug moeten 
aanvliegen. Dat is nog nooit gedaan, en pas 
daarna zullen we kunnen bevestigen dat de 
aarde inderdaad rond is.

PC: Bedankt voor deze verhelderende 
antwoorden.

Een Pixelburger ziet spoken, wijst naar de verschijningen, 

onderwijl een foto van hem wordt gemaakt. 

Den 
Vacuümsucker 
Machinefabriek

zoeckt personeel
m/v

U verkrijgt zeer goede primaire 
arbeidsvoorwaarden zoals 3 minuten 

pauze, welke vrij te verdelen zijn!

 Twee maal recht op een sanitair bezoek.

 Tevens lunch op kosten van den 
werkgever.

 Het loon bedraagt 3 hele Pixelburgsche 
Ponden.

( alle voorwaarden zijn per maand, per persoon en gebaseerd op een twee-en-zeventig 

urige werkweek ) 

De Limoen
Traction 

Avant
is in het land!

80 kilometer per uur met vier 
passagiers, in de regen?

Perfecte controle, in de mist?

Extreme weersomstandigheden, 
doch niets aan de hand,

met de nieuwe Limoen Traction 
Avant!

De nieuwe luxewagen van Limoen

Te koop bij onder andere Garage de 
Gerodeerde Soupape

Vanaf prijs:    6750 Ponden

Onderzoek naar
haalbaarheid spoor-
verbinding
Op aanraden van het Handelscentrum 
Pixelburg heeft de gemeenteraad 
ingestemd met het wellicht initiëren van 
een een onderzoek naar de eventuele 
haalbaarheid van een spoorverbinding 
met de grote stad.

Met name Balthazar Scholvis is groot 
voorstander van dit plan. 'Ja, oké, dus, het zou 
de lokale economie helpen door talent en kennis 
uit de grote stad de mogelijkheid te geven hier 
aan de slag te kunnen gaan, dus dat is de 
essentie, ja, oké'. 
Dan is er volgens Scholvis een aanpassing nodig 
in de infrastructuur, waaronder een 
treinverbinding.

Eén van de voorgenomen routes zou zich paralel 
aan provinciale weg bevinden en door 
natuurgebied Voxelsteyn gaan. Een andere optie 
is om een zuidelijk traject aan te houden en via 
Texelen door Plan Zuid naar het westen af te 
buigen. 
Nadeel is dan wel dat het station ver buiten het 
centrum ligt, in tegenstelling tot plan 
Voxelsteyn waarbij een eventueel station net 
buiten de burchtring zal komen te liggen.

Beide opties moeten eerst uitgebreid onderzocht 
gaan worden en een eventueel onderzoek naar 
dit onderzoek zal binnenkort uitgebreid in de 
gemeenteraad ter sprake komen.

Als het plan eventueel wellicht misschien 
doorgang vind zal de uiteindelijke uitvoering, 
door de afdeling digitale-infrastructuur, niet 
alleen extra werkgelegenheid opleveren maar 
ook Pixelburg naar een grootstedelijk niveau 
tillen. 'Dan kunnen we echt concurreren met 
andere steden, als onderdeel van een 
grootstedelijk netwerk, ja, oké, dus, ja dat is de 
essentie oké.'


